
 
 
 
 
 

MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE 
IN SITUATIA IN CARE O PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE 

ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 
 
CONFORM PREVEDERILOR LEGALE: 
 
 

1. Împotriva refuzul explicit sau tacit al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea 
prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al 
instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către 
persoana lezată. 

2. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se 
transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei. 

3. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale,  aceasta poate face 
plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială 
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. 
Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului  de 10 zile sau, 
după caz, de cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, 

4. Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes 
public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 

5. Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 
6. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXA  Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public 

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .................. 

Sediul/Adresa ........................................ 

Data ................. 

Stimate domnule/Stimată doamnă ..................., 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe 

următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau 

informaţiile solicitate): 

..................................................... 

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate: 

Pe e-mail, la adresa ..................   

Pe e-mail în format editabil: ........ la adresa ..................   

Pe format de hârtie, la adresa ..................   

..................................................... 

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se 

solicită copii în format scris). 

Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

.......................... 

semnătura petentului (opţional) 

Numele şi prenumele petentului ...................... 

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ............................. 

Profesia (opţional) ...................... 

Telefon (opţional) ....................... 
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ANEXA : Model - Reclamaţie administrativă (1) 

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .................. 

Sediul/Adresa ........................................ 

Data ................. 

Stimate domnule/Stimată doamnă ..................., 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la 

cererea nr. ....... din data de ........ am primit un răspuns negativ, la data de ......., de la .......... 

(completaţi numele respectivului funcţionar) 

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 

..................................................... 

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele 

considerente: 

..................................................... 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul 

legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că 

dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 

Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

.......................... 

(semnătura petentului) 

Numele şi adresa petentului ........................... 

Adresa ............................................................. 

Telefon .................. 

Fax ......................... 
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ANEXA : Model - Reclamaţie administrativă (2) 

 

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .................. 

Sediul/Adresa ........................................ 

Data ................. 

Stimate domnule/Stimată doamnă ..................., 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la 

cererea nr. ......... din data de ............... nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, 

stabilit de lege. 

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 

..................................................... 

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele 

considerente: 

..................................................... 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public 

solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a 

fost lezat. 

Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

........................ 

(semnătura petentului) 

Numele şi adresa petentului ........................... 

Adresa ............................................................. 

Telefon .................. 

Fax ......................... 
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